
DIA DEL 
MEDI AMBIENT
Vine al Parc Mediambiental 

de la Selva

ORGANITZA:

El Parc Mediambiental de la Selva, situat al paratge de Can Barromba, 
al municipi de Santa Coloma de Farners, està format pel conjunt 
d’instal·lacions dedicades a la gestió dels residus de la comarca: la planta 
de compostatge i la deixalleria comarcal, l’aula mediambiental i la base de 
l’empresa de recollida de residus NORA SA.



Activitats
Roda de visites i tallers als diferents espais del Parc. A partir de les 10 h

• La deixalleria i el travallengua de les deixalles. Visita i joc exterior
• La història de Can Barromba i el joc de les RRR. Xerrada i joc interior 
• La planta de compostatge i l’abocador clausurat. Visita guiada a les                      
instal·lacions
• La màquina de l’amor i altres joguines dels lutiers drapaires. Jocs a 
l’exterior

Sessió tècnica sobre l’ús del compost. De 11 a 12 h

Explicacions sobre com aplicar el compost i trucs per ser un bon compos-
taire, a càrrec del mestre jardiner Fermí Lucas.

Concurs i exposició d’articles reutilitzats. De 11 a 12.30 h

Mostra dels objectes lliurats pels visitants i elecció del millor objecte reuti-
litzat amb un jurat format pels mateixos concursants. Premi d’un àpat per 
a dues persones en un restaurant  proper al domicili del guanyador o la 
guanyadora.

El concert vermut. De 12 a 13 h

Èxits dels anys setanta, vuitanta i noranta que el mateix públic triarà del 
repertori dels músics Jesús Torrent i Raquel Massaguer. A la mitja part, 
entrega del premi del concurs d’articles reutilitzats.

Com arribar-hi
Servei de bus
Si vols, pots venir al Parc amb el bus del medi ambient que recorrerà tota 
la comarca:
Bus 1: 8.30 Amer (parada bus) - 8.45 La Cellera (parada bus) - 9.00 
- Bonmatí (parada bus), 9.15 - Anglès (Supermercat DIA), a Sant Martí 
Sapresa - 9.30.
Bus 2: 7.40 Breda (CAP) - 7.50 Riells (parada bus) - 8.00 Sant Feliu 
(ajuntament) - 8.10 Hostalric (La conna) - 8.20 Massanes (davant deixa-
lleria) - 8.55 Sils (Mallorquines) - 9.15 Caldes (parada bus a l’entrar al 
poble) - 9.30  Riudellots (parada bus) - 9.45 Vilobí (parada bus) - 10.00 
Parc mediambiental.
La tornada serà a les 13.00 h.

Vehicle propi
Cal arribar entre les 9.30 i 11 h a la cruïlla entre l’eix transversal i la ctra. 
Santa Coloma Anglès (l’àrea de descans).

Públic 
Activitats dirigides a:
Públic en general -persones, famílies i entitats interessades en el medi ambient-, respon-
sables municipals -tècnics i regidors-, així com empreses del sector.
Tots els visitants s’emportaran un bon record de la jornada, un arbust autòcton de 
planter amb test compostable (Compot) i compost de la Selva.
Per reservar el teu viatge al bus o inscriure’t al concurs d’objectes reutilitzats, truca al 
872 012 018.


